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 خالصه

جو و ( Crotalaria junceaهمپ )های گیاهان پوششی سانترکیب منظور بررسی تأثیربه

(Hordeum vulgareبر میزان بیوماس و کنت )کامل بلوک در قالب طرح پایه  یآزمایش های هرز،رل علف

اجرا گردید.  6331در مزرعه پژوهشی و آزمایشگاه دانشگاه محقق اردبیلی در سال  سه تکرار باتصادفی 

همپ و جو سانمخلوط همپ و کشت جو، کشت خالص سانتیمارهای آزمایشی شامل کشت خالص 

درصد  6تر گیاه پوششی در سطح نتایج نشان داد وزن خشک و وزنبود. با یک تیمار شاهد صورت ردیفی به

. کشت خالص جو، باالترین وزن خشک و استدار درصد معنی 5هرز در سطح  هایو وزن خشک علف

تر گیاه پوششی را به خود اختصاص داد. کشت مخلوط سان همپ + جو و کشت خالص جو کمترین وزن

دادند. کشت مخلوط سان همپ + جو و کشت خالص جو، باالترین هرز را به خود اختصاص  هایوزن علف

کشت . ردندهای هرز مزرعه را کنترل کدرصد علف 35طوری که به ،را داشتند هرزهای علفدرصد کاهش 

کشت  خروس را به شکل مناسب کنترل کند.جو توانست، پیچک، خردل وحشی و تاج همپ +مخلوط سان

-تره درصد باالتری را به خود اختصاص دهد.کشت مخلوط سانل سلمههمپ توانست در کنترخالص سان

با کشت  دست آمدخروس عملکرد خوبی را نشان داد. با توجه به نتایجی که بههمپ + جو نیز در کنترل تاج

 های هرز در مزارع وجود دارد.این نوع گیاهان پوششی امکان کنترل برخی علف
 

 هرز، گیاهان پوششیهایپ، کنترل علفهمبیوماس، جو، سان: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1
 

 هایعلف هنوز مشکل است، شده حاصل هرز هایعلف مدیریت فناوری در ریهای اخسال یکه ط ییهاشرفتیپ رغمیعل

های جدید مدیریتی شیوه به هرز هایجمعیت علف پاسخ مداوم .دارد وجود زراعی هایدر نظام مهم عامل یک عنوانبه هرز
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عالوه بر سازگاری با طبیعت و تأمین پایداری  یپوشش اهانیاستفاده از گ .[5]ها شده استدشوار کردن مدیریت آن وجبم

  [.4]باشدیهرز مطرح م هایعلف تیریابزار مهم در مد کی عنواندر تولید محصوالت زراعی، به

عالوه دهد. می کاهش را هرز هایعلف بذر نیزجوانه دسترس برای قابل رطوبت همچنین و نور مقدار زنده گیاه پوششی

توسعه  خوبیبهجهت بقاء  رقابت قرار گرفته و تأثیرتحت  ،کنندیرشد م یپوشش اهیهای هرزی که در جوار گعلف ن،یبر ا

در درجه حرارت و  رییتغ قیهرز را از طر هایرشد مجدد علف ایو  یزنشدت جوانه زین یپوشش اهیگ ایی. بقاابندیینم

ترین سان همپ یکی از مهم [.3]دهندیم رییساختمان خاک تغ بر تأثیر وآسیب دگر باتیسازی ترکخاک، آزاد طوبتر

گیرد. هدف از این مطالعه مورد استفاده قرار می های هرزجهت کنترل علف باشد که در برخی نقاط دنیاگیاهان پوششی می

و یافتن یک الگوی کشت مناسب و سازگار با  مزارع استان اردبیل های هرزدر کنترل علف کشت مخلوط این گیاه با جو

 بود. محیط زیست
 

 

 هامواد و روش .2

متر از  635۱با ارتفاع در مزرعه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی  6331آزمایش در بهار 

تکرار  در سهکامل تصادفی های بلوکطرح  تصورعرض شمالی به 3۴˚ 63΄طول شرقی و  4۴˚ 2۱΄سطح دریا و مختصات 

همپ و جو همپ، تک کشتی جو و کشت مخلوط ساندر این مطالعه گیاه پوششی در سه سطح تک کشتی سان اجرا شد.

های هرز و گیاهان برداری از علفمتر صورت گرفت. نمونه 3×۴ هایی به ابعادصورت ردیفی در کرتکشت به .اعمال گردید

ها به صورت تصادفی در دو مرحله برای هر تیمار انجام و سپس نمونهوسیله کوادرات بهله گلدهی و بهپوششی در مرح

دست آوردن  آوری شده توزین گردید و پس از تفکیک بر حسب نوع گیاه برای بههای جمعآزمایشگاه منتقل شد. نمونه

ها با استفاده از نرم منتقل شد. تجزیه واریانس داده گراد تا حصول وزن ثابتدرجه سانتی ۰۱وزن خشک، به آونی با دمای 

 درصد صورت گرفت. 5در سطح  LSDها با استفاده از آزمون انجام شد. مقایسه میانگین SASافزار 

 

 

 نتایج و بحث           .3

زن خشک درصد و و 6تر گیاه پوششی در سطح نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد، وزن خشک و وزن

های مربوطه نشان داد. (. مقایسه میانگین6درصد تحت تأثیر گیاه پوششی قرار گرفت )جدول  5های هرز در سطح علف

تر گیاه پوششی را به خود اختصاص داد. این در حالی بود که کشت مخلوط خالص جو، باالترین وزن خشک و وزن کشت

کشت خالص سان همپ باالترین وزن خشک و  مچنین مشاهده شد،ها شد. هسان همپ با این گیاه موجب کاهش وزن آن

های هرز را نشان داد و نقش کمتری در کنترل آنها داشت. کشت مخلوط سان همپ + جو و کشت خالص جو تر علف

های هرز در مقایسه با (. نمودار مربوط به درصد کاهش علف6کمترین وزن علف هرز را به خود اختصاص دادند )شکل 

نشان داد، کشت مخلوط این دو گیاه و کشت خالص جو، باالترین درصد کاهش علف هرز و کمترین نسبت علف هرز شاهد 

درصد علف هرز  35طوری که این تیمارها توانستند در حدود بهبا شاهد را به خود اختصاص دادند، این تیمارها در مقایسه 

های هرز را به خود تره و تاج خروس باالترین سهم علف این مزارع را کنترل کنند. در کشت خالص سان همپ، سلمه

اختصاص دادند و اثری از علف هرز پیچک در این تیمار نبود. این در حالی است که در تیمار کشت خالص جو سهم تاج 

شد. کشت مخلوط این دو گیاه توانسته است هم علف هرز خروس کمتر شده و اثری از علف هرز پیچک در آن مشاهده نمی

های هرز مزرعه را کاهش دهد )شکل پیچک را کنترل کند و هم سهم تاج خروس، کنگره وحشی و خردل وحشی در علف

های هرز نشان دادند. کشت گیاهان پوششی در کنترل علف ریتأثنیز در بررسی  و قربانی دائی شهری و همکارانف (.2

 [2و6ل کند]های هرز را بهتر کنترتریتیکاله + چاودار و گندم + جو توانسته علفمخلوط 
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نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی -1جدول   

 درجه آزادی منابع تغییر

 میانگین مربعات

 وزن خشک

گیاه پوششی   

  تروزن

 گیاه پوششی

 وزن خشک

علف هرز   

تروزن  

علف هرز   

 ns6/۱13 ns3/253 ns4/651 1/535ns 2 بلوک

* ۴5/4۰3** 2۰/155** 2 گیاه پوششی 3۴4/23  ns61/6۱3 

312/۱ 4 خطا  42۴/6  ۱۱1/61  35/5  

۴۰/62 - ضریب تغییرات )%(  3۰/64  45/63  21/32  

Nsدرصد 5و  6دار در سطح دار، معنی،** و * به ترتیب غیره معنی 

 

 
های مختلف کشتهرز )ب( در سیستمالف( و علف ) تغییرات وزن خشک و تر گیاه پوششی -1شکل   
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های مختلف کشتهای هرز )پایین( در سیستمو خشک علف هرز نسبت به شاهد )باال( و سهم علف تروزنکاهش  -2شکل   

 

 گیرینتیجه .4

د ی در کنترل علف هرز مزارع استان داشته باشمؤثرتواند نقش نتایج نشان داد، کشت مخلوط سان همپ و جو می       

را به شکل مناسب کنترل کند و در  خروستاجی که کشت مخلوط گیاهان پوششی توانست، پیچک، خردل وحشی و طوربه

 های هرز مبارزه کرد.باشد با کشت این دو محصول با این علفی که این نوع علف هرز شایع میمزارع
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ABSTRACT 
In order to investigate the effect of Sunn hemp (Crotalaria juncea) and barley (Hordeum vulgare) cover 

crops as mono and mixed cropping on biomass and weed control, an experiment was executed as a 

randomized complete block design with three replications  in research station (38.246° N, 48.272° E) of 

University of Mohaghegh Ardebili, Ardabil, Iran in 2017. The treatments were consisted of planting of Sunn 

hemp  and barley mono culture and mixed cropping of Sunn hemp + barley as well as a control ( or no cover 

crop). The results showed that cover crops dry and fresh weight was significantly different at 1% and weed 

dry weight at 5%. Barley mono culture produced the highest dry and fresh weight. Sunn hemp + barley 

mixed cropping and barley mono  cultures had the minimum weeds dry weight, which they controlled more 

of  weeds in farm. The maximum weed control belonged to mixed cropping of Sunn hemp + barley and 

barley mono culture which  controlled up to 95% of weeds in farm. Using Sunn hemp + barley mixed 

cropping controlled properly Convolvulus arvensis, Sinapis arvensis and Amaranth.  The highest 

Chenopodium album suppression belonged to Sunn hemp. Sunn hemp and barley mixed cropping showed 

properly control of  Amaranthus weed.  It seems that using such cover crops ( Sunn hemp and barley) could 

control many noxious weeds.   
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